
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Dato:  19.03.2021 
Tid:  09:00 - 12:00 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Leder av REF, Arve Bergum 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  
 
Leder Arve Bergum   
Nestleder Sverre Karper   
Medlem Anne Dina Bjerke   
Medlem Marit Randi Solberg   
Medlem Einar Granum FO  
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Anne S. Toftemo Kvisberg   
Varamedlem Laila Engjom  Einar Granum 

 
Antall representanter inkl. varamedlemmer: 7 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Bjørn Resset, Nisveta Tiro 
 
Godkjenning av innkalling:  Bemerkning fra leder om uenighet vedr.                
                                                                                      framgangsmåte ved utarbeidelse av saksliste 
                                                                                      For øvrig godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
 
Delt ut i møtet:  

 Forslag til høringsuttalelse, videreutvikling av sykehuset Innlandet HF 
 Forslag til høringsuttalelse, kommunedelplan for Skei 2022-2035 

Orienteringer:  
 Framtidens helse- og omsorgstjenester, som orientering til formannskapet 17.03.21,         

ved kommunedirektør Rannveig Mogren. 

 

 



  

Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen. 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 3/21   
 RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - ÅRSMELDING 

FOR 2020  
Sak 4/21   
 HØRING: VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF  
Sak 5/21   
 KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022-2035, HØRING  
Sak 6/21   
 NOU 2020:15 "DET HANDLER OM NORGE" - UTTALELSE FRA GAUSDAL 

KOMMUNE  
Sak 7/21   
 REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 

FUNKSJONSNEDSETTELSE 19.03.21  
  
 
 
 
REF-3/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/591 
 
RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - ÅRSMELDING FOR 2020  
 
 
Behandling: 
 
Forslag til tillegg til årsmeldingen ble fremmet av Arve Bergum:  
 
Møter: 
2020 er det første året i denne kommunestyreperioden og slik det første hele året for REF 2019 – 
2023. Året har vært spesielt på flere måter.  
På grunn av Covid 19 pandemien har Norge vært nedstengt i varierende grad fra 7.mars 2020 og 
er det fortsatt. Det har ikke vært lov med åpne møter etter nedstegningen og slik har det gått ut 
over muligheten for normal debatt /meningsutveksling. 
Kommunens økonomiske uføre med plassering på ROBEK listen og behov for innsparinger på 
driftsbudsjettet har preget de fleste sakene i 2020. 
Før nedstengningen i mars ga innbyggerne uttrykk for sine tydelige meninger gjennom 
underskriftkampanje, fakkeltog og folkemøte om framlagte planer for «Fremtidens helse og 
omsorgstjenester». 
 
REF 2019 – 2023 har ønsket å være et aktivt råd for i større grad enn før å oppfylle målsettingen i 
«Veileder for rådene for eldre og personer med funksjonsnedsettelse». 
 



  

«For å kunne utføre oppgaven som rådgivende organ på en god måte, er det viktig at 
rådsmedlemmene har kunnskap om situasjonen til de eldre og de funksjonshemmede i 
kommunen. 
Å være medlem i Rådet for eldre og for personer med funksjonsnedsettelser krever innsats fra    
hvert enkelt medlem gjennom hele året og ikke kun på møtene.» 
 
Rådets sluttkommentar: 
Det er stort behov for rådets engasjement, da de REF representerer er underrepresentert i 
Folkevalgte organer. 
Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt 
I saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. 
Rådet har i 2020 engasjert seg i flere viktige saker der det er gitt klare synspunkter, råd og 
uttalelser til administrasjonen og kommunestyret. 
Rådet er av den oppfatning at våre synspunkter og uttalelser i svært liten grad er innlemmet 
I forbredelser og drøftelser i saker. Vi er enda ikke der hvor kommuneledelsen oppfatter REF,s 
engasjement og rådgiving som en nødvendig del av et folkestyre. Uten åpen meningsbrytning og 
debatt vil vi ikke finne løsningene som blir forstått og akseptert av de fleste i kommunen. 
 
DETTE MÅ VI SAMMEN GJØRE NOE MED. 
 
Votering: 
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent, med foreslåtte endringer. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse godkjenner årsmelding 2020 med de 
vedtatte endringer framkommet i møtet, og sender den til kommunestyret til orientering. 
 
 
 
 
REF-4/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/147 
 
HØRING: VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF  

 
 
Behandling: 
 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 



  

Saken har en lang forhistorie med utredninger og politiske behandlinger. I flere år har håpet vært 
at det skulle resultere i et nytt og tidsriktig sykehus til beste for de som trenger 
sykehusbehandling. 
Nå er det en ny runde med lokalpolitiske posisjoneringer i håp om bedre uttelling for eget 
lokalsamfunn på bekostning av andres. 
For de som trenger sykehusbehandling er hver dags utsettelse av realiseringen av et nytt sykehus 
en tapt mulighet for å få best mulig behandling ut i fra dagens kunnskap, ferdigheter og tekniske 
muligheter, og til en lavest mulig kostnad for fellesskapet. 
Et moderne sykehus er ikke en statisk bygning, men en organisasjon som er i stadig endring for å 
kunne tilby den til en hver tid best tilgjengelige diagnostikk, behandling og pleie. 
For den enkelte pasient innebærer det at tiden det går fra det som er mulig for min lidelse og til 
det er tilgjengelig for meg  er kortest mulig. 
Et sykehus består forenklet av tre elementer personell, teknisk utstyr og bygninger. I rekkefølge 
er driftskostnadene til personell klart den høyeste etterfulgt av teknisk utstyr. Minst 
kostnadskrevende er bygningene. Med stor grad av sannsynlighet vil framtiden innebære store 
nyvinninger innen kunnskap og tekniske muligheter til å påvise og behandle sykdommer. Alt i 
dag vet vi at kunnskapsøkningen er så stor at det kreves stadig mer spesialisert personell. Det 
tekniske utstyret blir ikke utslitt, men det blir utdatert fordi det er kommet bedre utstyr som gir 
bedre muligheter. Dette tilsier at utforming av et sykehus tar utgangspunkt i  muligheten for at 
personellets arbeidstid utnyttes best mulig og at det er lett å skifte til nytt teknisk utstyr. De 
nyeste sykehusbygg i Norge har vis seg å være for små når de blir tatt i bruk. 
Alle ønsker vi å få den best mulige diagnostikk og behandling for vår lidelse av personell som er 
blant de beste. Det krever i tillegg til oppdatert kunnskap også at deres ferdigheter er blant de 
beste. 
Dagens arbeidstidsbestemmelser tilsier at skal en tjeneste eller funksjon være tilgjengelig 24 / 7 
kreves det syv årsverk. Innlandet er geografisk stort med en relativt liten befolkning. 
Sykehuset på Lillehammer får pasienter fra et område med ca 50000 innbyggere. Det gir alt i dag 
for få pasienter innenfor enkelte spesialiteter til at spesialistene kan vedlikeholde og fornye sine 
ferdigheter. 
 Begrepet « akutt sykehus» er for upresist til å ha mening i en debatt om framtidens 
sykehusstruktur. De fleste (ca 80%) som blir innlagt som øyeblikkelig hjelp i dag blir innlagt på 
grunn av forverring av en kjent lidelse. Mange av disse har gjentatte innleggelser med samme 
problemstilling i siste fase av livet.  En tallmessig mindre gruppe som trenger øyeblikkelig hjelp er 
de som er utsatt for ulykker av ulik alvorlighetsgrad. Det er både alvorlige arbeids og 
trafikkulykker, fritidsulykker  og skader etter  naturkatastrofer. Et moderne såkalt traumemottak 
krever et stort antall velkvalifisert personell som stadig vedlikeholder sine ferdigheter og  har 
avansert teknisk utstyr for rask og pålitelig diagnostikk og behandling.  Det er i beste fall tenkbart 
med kun ett slikt i Innlandet. 
 
Menes det med «akutt sykehus» at de tar i mot pasienter 24 /7 kan det ønskelig med et slikt på 
Lillehammer. Det kan innrettes mot det økende antall eldre med sammensatte lidelser og 
fritidsulykker. Lokalisering av nytt sykehus enten ved Mjøsbrua eller i Brumunddal har ingen 



  

betydning for best mulig diagnostikk og behandling for den enkelte pasient. Med dagens 
prehospitale tjenester betyr tidsbruken til sykehus stadig mindre. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende uttalelse til saken til 
kommunestyret om sykehusstruktur: 
 
Saken har en lang forhistorie med utredninger og politiske behandlinger. I flere år har håpet vært 
at det skulle resultere i et nytt og tidsriktig sykehus til beste for de som trenger 
sykehusbehandling. 
Nå er det en ny runde med lokalpolitiske posisjoneringer i håp om bedre uttelling for eget 
lokalsamfunn på bekostning av andres. 
 
For de som trenger sykehusbehandling er hver dags utsettelse av realiseringen av et nytt sykehus 
en tapt mulighet for å få best mulig behandling ut i fra dagens kunnskap, ferdigheter og tekniske 
muligheter, og til en lavest mulig kostnad for fellesskapet. 
Et moderne sykehus er ikke en statisk bygning, men en organisasjon som er i stadig endring for å 
kunne tilby den til en hver tid best tilgjengelige diagnostikk, behandling og pleie. 
For den enkelte pasient innebærer det at tiden det går fra det som er mulig for min lidelse og til 
det er tilgjengelig for meg  er kortest mulig. 
Et sykehus består forenklet av tre elementer personell, teknisk utstyr og bygninger. I rekkefølge 
er driftskostnadene til personell klart den høyeste etterfulgt av teknisk utstyr. Minst 
kostnadskrevende er bygningene. Med stor grad av sannsynlighet vil framtiden innebære store 
nyvinninger innen kunnskap og tekniske muligheter til å påvise og behandle sykdommer. Alt i 
dag vet vi at kunnskapsøkningen er så stor at det kreves stadig mer spesialisert personell. Det 
tekniske utstyret blir ikke utslitt, men det blir utdatert fordi det er kommet bedre utstyr som gir 
bedre muligheter. Dette tilsier at utforming av et sykehus tar utgangspunkt i  muligheten for at 
personellets arbeidstid utnyttes best mulig og at det er lett å skifte til nytt teknisk utstyr. De 
nyeste sykehusbygg i Norge har vis seg å være for små når de blir tatt i bruk. 
Alle ønsker vi å få den best mulige diagnostikk og behandling for vår lidelse av personell som er 
blant de beste. Det krever i tillegg til oppdatert kunnskap også at deres ferdigheter er blant de 
beste. 
Dagens arbeidstidsbestemmelser tilsier at skal en tjeneste eller funksjon være tilgjengelig 24 / 7 
kreves det syv årsverk. Innlandet er geografisk stort med en relativt liten befolkning. 
Sykehuset på Lillehammer får pasienter fra et område med ca 50000 innbyggere. Det gir alt i dag 
for få pasienter innenfor enkelte spesialiteter til at spesialistene kan vedlikeholde og fornye sine 
ferdigheter. 
 Begrepet « akutt sykehus» er for upresist til å ha mening i en debatt om framtidens 
sykehusstruktur. De fleste (ca 80%) som blir innlagt som øyeblikkelig hjelp i dag blir innlagt på 



  

grunn av forverring av en kjent lidelse. Mange av disse har gjentatte innleggelser med samme 
problemstilling i siste fase av livet.  En tallmessig mindre gruppe som trenger øyeblikkelig hjelp er 
de som er utsatt for ulykker av ulik alvorlighetsgrad. Det er både alvorlige arbeids og 
trafikkulykker, fritidsulykker  og skader etter  naturkatastrofer. Et moderne såkalt traumemottak 
krever et stort antall velkvalifisert personell som stadig vedlikeholder sine ferdigheter og  har 
avansert teknisk utstyr for rask og pålitelig diagnostikk og behandling.  Det er i beste fall tenkbart 
med kun ett slikt i Innlandet. 
 
Menes det med «akutt sykehus» at de tar i mot pasienter 24 /7 kan det ønskelig med et slikt på 
Lillehammer. Det kan innrettes mot det økende antall eldre med sammensatte lidelser og 
fritidsulykker. Lokalisering av nytt sykehus enten ved Mjøsbrua eller i Brumunddal har ingen 
betydning for best mulig diagnostikk og behandling for den enkelte pasient. Med dagens 
prehospitale tjenester betyr tidsbruken til sykehus stadig mindre. 
 
 
 
 
 
REF-5/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/569 
 
KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022-2035, HØRING  

 
 
Behandling: 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
I innledningen til planen står det: 
«En viktig grunn til at kommuneplanen for hele Skeiområdet nå tas opp til revisjon er at 
kommunen ønsker å se på området som en helhet, slik at en unngår å ta for seg små separate 
områder. 
Planen er på nåværende tidspunkt lite konkret. 
Vi har brakt i erfaring at det er ca 1500 ubebygde tomter / boenheter på Skei.  
For sysselsettingen skulle det således ikke være hastverk med å legge ut nye tomter. 
For våre målgruppe eldre og personer med funksjonsnedsettelser er utgangspunktet i hvilken 
grad en ytterligere utbygging på Skei påvirker de. 
Alle som oppholder seg i kommunen har «rett på nødvendige pleie og omsorgstjenester» samt 
at det  alt er åpnet for at hyttene kan tas i bruk som helårsboliger.  Det vil bety at det blir flere 
om å konkurrere om de knappe kommunale ressursene til pleie og omsorg. 
Skei er så langt kun tilrettelagt for funksjonsfriske. Våre målgrupper har de samme rettigheter til 
fritidsaktiviteter som funksjonsfriske.  Det er så langt ingen tilrettelegging dor de. 
 



  

Drikkevann er det viktigste næringsmiddel vi har. I store deler av kommunen har innbyggerne 
ikke tilgang på drikkevann som muliggjør forsvarlig offentlig vannbehandling nå og ved 
eventuelle framtidige forurensninger ved naturkatastrofer eller nedfall av giftige stoffer. 
Kommunens politikk om at eldre og personer med funksjonsnedsettelser skal kunne bo i egen 
bolig lengst mulig tilsier at boligen må ha tilgang til vanlig infrastruktur som drikkevann, offentlig  
søpppelrenovasjon og elektronisk bredbånd tilknytning. Vi er ikke der nå.  
Alle boenheter bør snarest tilknyttes offentlig vanntilførsel. 
Presset på Skeis naturmangfold er økende. Gausdal har store lite benyttede områder for 
friluftsliv i Vestfjellet.  
 
Kommunen bør  lage en helhetlig arealplan for kommunen hvor utviklingen på Skei sees i 
sammenheng med resten av kommunen, men også i sammenheng med  turistutbyggingen i 
nabokommunene til Skei. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Vedtak: 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende uttalelse til 
kommunedelplanen for Skei 2022-2035 
 
I innledningen til planen står det: 
«En viktig grunn til at kommuneplanen for hele Skeiområdet nå tas opp til revisjon er at 
kommunen ønsker å se på området som en helhet, slik at en unngår å ta for seg små separate 
områder. 
Planen er på nåværende tidspunkt lite konkret. 
Vi har brakt i erfaring at det er ca 1500 ubebygde tomter / boenheter på Skei.  
For sysselsettingen skulle det således ikke være hastverk med å legge ut nye tomter. 
For våre målgruppe eldre og personer med funksjonsnedsettelser er utgangspunktet i hvilken 
grad en ytterligere utbygging på Skei påvirker de. 
Alle som oppholder seg i kommunen har «rett på nødvendige pleie og omsorgstjenester» samt 
at det  alt er åpnet for at hyttene kan tas i bruk som helårsboliger.  Det vil bety at det blir flere 
om å konkurrere om de knappe kommunale ressursene til pleie og omsorg. 
Skei er så langt kun tilrettelagt for funksjonsfriske. Våre målgrupper har de samme rettigheter til 
fritidsaktiviteter som funksjonsfriske.  Det er så langt ingen tilrettelegging dor de. 
 
Drikkevann er det viktigste næringsmiddel vi har. I store deler av kommunen har innbyggerne 
ikke tilgang på drikkevann som muliggjør forsvarlig offentlig vannbehandling nå og ved 
eventuelle framtidige forurensninger ved naturkatastrofer eller nedfall av giftige stoffer. 
Kommunens politikk om at eldre og personer med funksjonsnedsettelser skal kunne bo i egen 
bolig lengst mulig tilsier at boligen må ha tilgang til vanlig infrastruktur som drikkevann, offentlig  
søpppelrenovasjon og elektronisk bredbånd tilknytning. Vi er ikke der nå.  



  

Alle boenheter bør snarest tilknyttes offentlig vanntilførsel. 
Presset på Skeis naturmangfold er økende. Gausdal har store lite benyttede områder for 
friluftsliv i Vestfjellet.  
 
Kommunen bør  lage en helhetlig arealplan for kommunen hvor utviklingen på Skei sees i 
sammenheng med resten av kommunen, men også i sammenheng med  turistutbyggingen i 
nabokommunene til Skei. 
 
 
 
 
REF-6/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/561 
 
NOU 2020:15 "DET HANDLER OM NORGE" - UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE  

 
 
Behandling: 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse støtter formannskapets innstilling i møtet 
17.03.21 til saken til kommunestyret om NOU 2020:15 «Det handler om Norge»:  
 
NOU 2020:15: «Det handler om Norge» viser at det kreves en svært aktiv distriktspolitikk 
framover, med sterke virkemidler. 
Gausdal kommune mener at følgende tiltak er svært viktige: 
 

 Kompetanse, utdanningsinstitusjoner og desentralisert utdanning; Å kunne ta 
             utdanning og oppdatere kompetanse uten å flytte er viktig, og det må sikres 
             virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke. Utdanningsinstitusjoner er viktige 
             for regional utvikling. Nærhet til en utdanningsinstitusjon øker rekrutteringen til 
             utdanningen, og det fører til at flere i en region kan ta utdanning. Etter studier tar 
             mange arbeid i regionen hvor de studerte, og det bidrar til at privat og offentlig 
             sektor i regionen får tilgang til kompetanse. 
 

 Digital infrastruktur og veger; Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at 
             høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må 
             sikre dette der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å prioritere 

regionforstørring gjennom utbedring av fylkes og riksvegnettet. 
 

 Finansering av kommunal sektor; Økningen i antall eldre krever kompetanse og 
penger, og det kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren, herunder 
ressurskrevende tjenester. I gjennomgangen av inntektssystemet må en vurdere om 
«hyttekommuner» med stort antall deltidsinnbyggere skal kompenseres for ekstra 
kostnader. En må sikre at de regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de 



  

faktiske distriktsutfordringer som eksisterer i ulike områder. 
 

 Forsøk; Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske 
virkemidler i tråd med utvalgets anbefalinger. Det bør også søkes 
«frikommuneforsøk» med fristilling fra statlige retningslinjer for å skape nye gode 
løsninger (rammestyring). 
 

 Boligmarkeder; Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i 
Husbanken for å utvikle et mer velfungerende boligmarked i distriktene, og en bedre 
balanse mellom sentrum – periferi. 

 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse støtter formannskapets innstilling til 
saken til kommunestyret om NOU 2020:15 «Det handler om Norge»:  
 
NOU 2020:15: «Det handler om Norge» viser at det kreves en svært aktiv distriktspolitikk 
framover, med sterke virkemidler. 
Gausdal kommune mener at følgende tiltak er svært viktige: 
 

 Kompetanse, utdanningsinstitusjoner og desentralisert utdanning; Å kunne ta 
             utdanning og oppdatere kompetanse uten å flytte er viktig, og det må sikres 
             virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke. Utdanningsinstitusjoner er viktige 
             for regional utvikling. Nærhet til en utdanningsinstitusjon øker rekrutteringen til 
             utdanningen, og det fører til at flere i en region kan ta utdanning. Etter studier tar 
             mange arbeid i regionen hvor de studerte, og det bidrar til at privat og offentlig 
             sektor i regionen får tilgang til kompetanse. 
 

 Digital infrastruktur og veger; Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at 
             høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må 
             sikre dette der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å prioritere 

regionforstørring gjennom utbedring av fylkes og riksvegnettet. 
 

 Finansering av kommunal sektor; Økningen i antall eldre krever kompetanse og 
penger, og det kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren, herunder 
ressurskrevende tjenester. I gjennomgangen av inntektssystemet må en vurdere om 
«hyttekommuner» med stort antall deltidsinnbyggere skal kompenseres for ekstra 



  

kostnader. En må sikre at de regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de 
faktiske distriktsutfordringer som eksisterer i ulike områder. 
 

 Forsøk; Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske 
virkemidler i tråd med utvalgets anbefalinger. Det bør også søkes 
«frikommuneforsøk» med fristilling fra statlige retningslinjer for å skape nye gode 
løsninger (rammestyring). 
 

 Boligmarkeder; Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i 
Husbanken for å utvikle et mer velfungerende boligmarked i distriktene, og en bedre 
balanse mellom sentrum – periferi. 

 
 
 
 
REF-7/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/579 
 
REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 
19.03.21  

 
 
Behandling: 
Følgende saker ble referert: 
 
1. «Leve hele livet» - en kvalitetsreform for eldre – brev fra Helse- og 
    Omsorgsdepartement 
2. «Leve hele livet» - kartlegging av status med arbeidet i kommunene – brev fra 
     Statsforvalteren i Innlandet 
3. Invitasjon til digital konferanse om vold, overgrep og forsømmelse i sykehjem – 
     Innlandet fylkeskommune 
4. Tilskuddsordningen pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer 
     med demens – Demensplan 2025 
5. Høringsbrev – videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 
6. Brev fra Vestre og Østre Pensjonistforening 
 
Til referatsak 1: Det legges det opp til ei arbeidsøkt om «det aldersvennlig samfunn» i neste      
                             møte til REF. 
Til referatsak 4: Dette er tilskudd Gausdal kommune tidligere år har søkt om, også for 2021.  
Til referatsak 5: Behandlet i REF-sak 4/21. 
 
 
Nye saker fra REF: 
Som innspill fra forrige møte i REF 02.02.21: 



  

 Regnskap, årsberetning og årsmelding for 2020 
 Tertialrapporten 1. tertial 2021 
 Orientering om tildeling av tjenester 
 Befaring på helse- og omsorgssteder 


